São Paulo, 16 de maio de 2022
N/REF.: EXCL 044/22
AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E DEFESA
REF.: DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE
Prezados Senhores,

1. Serviços de Implantação dos produtos VIGIA e CLARIAN: conjunto de ações e
serviços realizados no ambiente de produção e ou no ambiente de desenvolvimento necessários
para implantação e início de produção dos produtos;
2. Treinamento dos produtos VIGIA e CLARIAN: preparação teórica e prática do operador
visando o uso eficiente e seguro do Sistema, através de treinamento e /ou consultoria com base
em princípios técnicos e operacionais consagrados;
3. Operação assistida dos produtos VIGIA e CLARIAN: conjunto de atividades que
permitem o treinamento e capacitação da equipe do cliente responsável pelas atividades de
operação, transferindo todo o conhecimento e experiência necessária para a operação dos
produtos;
4. Suporte e Manutenção dos produtos VIGIA e CLARIAN: conjunto de ações preventivas
e corretivas visando garantir a operacionalidade, segurança, disponibilidade e vida útil; e
5. Expansões e Atualizações dos produtos VIGIA e CLARIAN: conjunto de ações,
visando garantir a operacionalidade e disponibilidade da solução diante de alterações ou
modificações no ambiente em que a solução esteja inserida.
A presente informação é válida por 180 (cento e oitenta) dias e foi emitida por solicitação da
empresa mencionada, conforme documentos em nosso poder, seguindo os trâmites previstos na
Norma de Emissão que pode ser encontrada em www.abimde.org.br.
Atenciosamente,

Armando Lemos
Diretor Técnico
VÁLIDA ATÉ 12/11/2022
Obs.: Esta Declaração se destina a comprovação de exclusividade de fornecimento de serviços em todo território nacional
junto aos ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E DEFESA, a confirmação da sua veracidade pode ser consultada no site da ABIMDE
(www.abimde.org.br).
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Apraz-nos informar a V.Sas. que de acordo com nosso melhor conhecimento, baseado em
nossos registros de produtos e serviços de empresas produtoras de materiais de defesa e
segurança, a empresa COGNYTE BRASIL S.A., CNPJ 01.207.219/0001-29, estabelecida à Rua
Ferreira Lima, nº 238, 9º andar, – Centro, Florianópolis/SC, CEP 88015-420, consta, até a presenta
data, como a única empresa, no país, fornecedora dos serviços de:
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